
Šv. Jokūbo  
kelio maršrutas  

kretingos rajone



Kretingos rajonas kviečia pabėgti nuo darbo dienų 
šurmulio, nuo kasdienės rutinos! Ir jeigu mėgstate 
keliones pėsčiomis miško takais, per laukus vedan-
čiais keliukais, vaizdingais upių ir upelių slėniais, 
užsukdami į sakralinio bei istorinio paveldo turtin-
gus miestus ir miestelius, esate laukiami Kretingos 
rajone: čia piligrimų ir žygeivių laukia per 50 kilo-
metrų besidriekiantis Šv. Jokūbo kelio maršrutas 
nuo Pakutuvėnų (Plungės r.) iki Palangos.

Šv. Jokūbo kelio maršrutas Kretingos rajone yra 
dalis paženklinto kultūrinio, pažintinio, piligriminio 
Šv. Jokūbo kelio Vakarų Lietuvoje, kuris driekiasi 
per 10 savivaldybių, t. y. Klaipėdos r., Klaipėdos 
m., Palangos m., Kretingos r., Plungės r., Telšių r., 
Šilutės r., Šilalės r., Tauragės r. ir Jurbarko r. Kelias 
paženklintas specialiu, visoje Europoje vienodu, Šv. 
Jokūbo kelio ženklu − geltona kriaukle mėlyname 
fone. Visas maršrutas driekiasi apie 460 km. Jį su-
daro 19 skirtingo ilgio atkarpų. Keliaudami jomis, 
atrasite gražiausius Vakarų Lietuvos kampelius, 
Baltijos jūros pakrantę, pažintinius takus, gamtos 
paveldo objektus, kopsite į piliakalnius, aplankysi-
te bažnyčias, muziejus, dvarus ir kitus reikšmingus 
kultūros paveldo objektus.

Šv. Jokūbo 
kelio marš-

rutas vakarų 
lietuvoje

Šv. Jokūbo 
kelio maršru-
tas kretingos 

rajone ATkARPA: Pakutuvėnai–kartena
kelionės atstumas: ~21 km 
kelionės pėsčiomis trukmė: ~4,5 val.
Punktai: Pakutuvėnai – kartena

Eidami iš Plungės rajono ties Mamiais įžengsite į 
Kretingos rajoną. Vingiuotais miško takeliais ir ša-
lutiniais keliais eisite apie 7 km, kol pasieksite vaiz-
dingame Minijos upės slėnyje įsikūrusį Kartenos 
miestelį. Kartena ir jos apylinkės menamos jau nuo 
1253  m., kuomet pirmą kartą paminėta Kartenos 
pilis. Jos didybę mena aukšti piliakalnio šlaitai ir 
neįkainojamas vaizdas į ledyno prieš tūkstančius 
metų suformuotą slėnį. Miestelį puošia Kartenos 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, 

pastatyta 1875 m. Tai vienintelė Žemaitijoje bebokštė neobarokinė 
bazilikinė bažnyčia. Netoli už Kartenos piliakalnio, kairiajame Minijos 
krante, Abakų kaimo pakraštyje nuo seno garsėja Abakų Lurdas. Čia 
įrengta akmenų mūro Lurdo grota su Švč. Lurdo Marijos skulptūra. 
Sakoma, kad prieš ją esančio šaltinio vanduo turi gydomųjų savybių. 
Eidami siūlomos nakvynės vietos link praeisite Šv. Jokūbo kryžių, ku-
ris dekoruotas piligrimų simboliu – kriauklėmis, ant jo išdrožinėtas Šv. 
Jokūbas, einantis į 12 vartų šventyklą ir lydimas būrio piligrimų. Toks 
kryžius Kretingos rajone – vienintelis. 
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Nuo Kartenos paėjus 3 km siūlome apsistoti ant Minijos kranto įsikūru-
sioje kaimo turizmo sodyboje „Pas Juozą“ arba 2 km arčiau esančioje 
stovyklavietėje „Camp in Kartena“ (būtina palapinė).

Piligrimų nakvynių informacija:

Gyvenvietė Kartena Kartena

Nakvynės vieta Kaimo turizmo sodyba 
„Pas Juozą“

Stovyklavietė „Camp 
in Kartena“

Adresas Kretingos g. 67, Kar-
tena

Kretingos g. 63, Kar-
tena

Laikotarpis, kada 
galima rezervuoti 
nakvynės vietą

05.01 – 10.01 Visus metus

Išankstinės rezerva-
cijos sąlygos 

Ne vėliau kaip 48 val. 
iki atvykimo 

Nebūtina

Kontaktinis telefo-
nas

8 699 30 944 8 656 04 534

Nakvynės vietų 
skaičius (iš viso)

18 -

Lovų skaičius kam-
baryje

Nuo 2 iki 4 -

Lovos, patalynė 
(ar reikia savo mie-
gmaišio)

- -

Ar yra Wi-Fi Yra Yra

Nakvynės kaina 
(Eur/asm.)

Nuo 15 Eur (gali kisti) Nuo 5 Eur (gali kisti)

Virtuvė savarankiš-
kam maisto gami-
nimui:

Yra -

Vakarienė, jos kaina 
(Eur/asm.)

- -

Pusryčiai, jų kaina 
(Eur/asm.)

- -

Dušai, WC Yra Yra

Skalbimo mašina - -

Parduotuvė neto-
liese

3 km 2 km

Piligrimo paso ants-
paudavimas:

- -

Vieta palapinei: Yra Yra



ATkARPA: kartena–kretinga
kelionės atstumas: ~18 km
kelionės pėsčiomis trukmė: ~3,5 val.

Žygiuodami maršruto atkarpa nuo Kartenos mies-
telio atsipalaiduosite ir pabėgsite nuo miesto šur-
mulio. Tekantis upės vanduo, miško ir pievų ra-
muma lydės jus didžiąją žygio dalį, kol galiausiai 
pasieksite Kretingos miestą. Toliau žygiuosite vin-
giuotu Pastauninko parko keliuku, kol prieisite pa-
čiame miesto centre jau 400 metų stovinčią Vieš-
paties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią. 
Ji garsėja brolių pranciškonų tradicijomis, istoriniu, 
dailės, medžio drožinių paveldu. Ši bažnyčia - galu-

tinio krikščionybės įsitvirtinimo Kretingos žemėse liudininkė. Šimtame-
čiuose rūmuose visada draugiški pranciškonai Jums pasiūlys nakvy-
nę. Tačiau prieš poilsį dar būtina aplankyti Kretingos rajono turizmo 
centrą, įsikūrusį bažnyčios pašonėje. Čia gausite piligrimo spaudą ir 
daugybę informacijos apie lankytinas Kretingos krašto vietas. 

Viena tokių vietų – visai šalia bažnyčios. Tai dar tarpukariu statyta Lur-
do grota, Prancūzijos Lurdo kopija. Žmonės pasakoja, kad maldos prie 
grotos itin galingos, o ten trykštantis šaltinis turi gydomųjų galių. Ly-
giai tokia pat stebuklais garsėjanti vieta yra ir senosiose Kretingos ka-
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pinėse. Einant nuo miesto, kairėje kelio pusėje kapinėse matosi mažytė, 
tačiau išskirtinė koplyčia. Po jos grakščiais skliautais ilsisi šventuoju 
vadinamas garsusis botanikas ir vienuolis Jurgis Pabrėža. Prie jo kapo 
žmonės prašo pasveikimo. Kitoje pusėje senųjų kapinių stūkso neogoti-
kinė grafų Tiškevičių koplyčia-mauzoliejus. Jame amžinojo poilsio yra 
atgulę Kretingos dvaro puoselėtojai grafai Tiškevičiai.



Ar yra Wi-Fi Yra Yra Yra Yra

Nakvynės 
kaina (Eur/
asm.)

Nuo 10 Eur 
(gali kisti)

Nuo 25 Eur 
(gali kisti)

Auka Nuo 15 Eur 
(gali kisti)

Virtuvė 
savarankiš-
kam maisto 
gaminimui:

Yra Yra - Yra

Vakarienė, 
jos kaina 
(Eur/asm.)

- - - Nuo 9 Eur 
(gali kisti)

Pusryčiai, 
jų kaina 
(Eur/asm.)

- - - Nuo 8 Eur 
(gali kisti)

Dušai, WC Yra Yra - Yra

Skalbimo 
mašina

Yra - - Yra

Parduotuvė 
netoliese

800 m 100 m 250 m 100 m

Piligrimo 
paso ants-
paudavi-
mas:

- - Yra -

Vieta pala-
pinei:

- - - Yra

Piligrimų nakvynių informacija:

Miestas Kretinga Kretinga Kretinga Kretinga

Nakvynės 
vieta

ECOHOTEL Airovita Pranciškonų 
vienuolynas

Motelis 
„Smagratis“

Adresas Vytauto g. 
161

J. Basanavi-
čiaus g. 93

Vilniaus g. 2 Daujoto g. 6

Laikotar-
pis, kada 
galima 
rezervuoti 
nakvynės 
vietą

Visus metus Visus metus Visus metus Visus metus

Išankstinės 
rezervacijos 
sąlygos 

Nėra Ne vėliau 
kaip 48 val. 
iki atvykimo

Ne vėliau 
kaip 48 val. 
iki atvykimo

Ne vėliau 
kaip 48 val. 
iki atvykimo

Kontaktinis 
asmuo ir 
telefonas

Gintaras 
8 652 77 871 

Vilija 
8 684 47 299

Andrius 
8 698 44 769

Edmundas 
8 657 99 157

Nakvynės 
vietų skai-
čius (iš viso)

80 25 7 40

Lovų skai-
čius kam-
baryje

2-4 2-10 1-2 2-4

Lovos,  
patalynė

Yra Yra Yra Yra



ATkARPA: kretingai–Rūdaičiai–Žibininkai
kelionės atstumas: ~15 km 
kelionės pėsčiomis trukmė: ~3,5 val.

Atkarpą Kretinga–Rūdaičiai–Žibininkai pradėkite 
nuo egzotikos: Kretingos dvare žiemą vasarą ža-
liuoja šimtai retų augalų rūšių. Žiemos sodas, pa-
statytas dar 1880 m., yra tarsi žemiškasis rojus, 
leidžiantis pajausti gamtos įvairovę, estetiką ir har-
moniją. Iš Kretingos miesto, vadinamo mažuoju Lie-
tuvos Vatikanu, kelias toliau veda pro Kretingsodį 
nedidelės Rūdaičių gyvenvietės link. Čia pasitinka 
nedidelė, vietos gyventojų su meile statyta koply-

čia. Ją 1990 m. už suaukotus pinigus pastatė rūdaitiškis Stanislovas 
Mažeika. Pasakojama, kad šiam žmogui pagailo rūdaitiškių, melstis 
vaikštančių į tolimus maro kapus. Mažytėje koplyčioje daug tikinčiųjų 
netelpa, todėl pamaldoms yra skirta dar viena – Rūdaičių Šv. Antano 
Paduviečio – koplyčia, įkurta gyvenvietės Kultūros centre. Nuo Moky-
klos gatvės paėjus pusę kilometro Pilalės gatve, stūkso aplankymo ver-
tas Rūdaičių piliakalnis. Čia pilis stovėti galėjo iki XIII amžiaus, vietiniai 
yra radę įvairiausių istorinių daiktų. Sklinda legendos, kad šį piliakalnį 
švedai supylė šaukštais. Nuo piliakalnio grįžus atgal į gyvenvietę, gali-
ma pailsėti šalia žavingo tvenkinio. Jį supa natūralus parkas su kelioli-
ka Kretingos rajono vietos meistrų kurtų medinių skulptūrų.

 Pailsinę kojas, miškų takeliais nukeliausite iki pat HBH pra-
mogų komplekso teritorijoje įrengto ir miškų ramybės ap-
gaubto „Sveikatos ir šposų tako“. Čia Jūs rasite modernių 
skulptūrų parką ir šalia įsikūrusį Žvėrinčių. Šio tako pašonėje 
yra įsikūrę „Boom“ parkas ir didžiausias Baltijos šalyse van-
denlenčių parkas „313 Cable park“. Visai netoli yra Poilsio 
ir sveikatinimo centras „Atostogų parkas“ – atgaiva kūnui 
ir sielai. Atostogų parkas siūlo pirčių zoną, keletą baseinų ir 
net galimybę pasikaitinti gintaro pirtyje.
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Piligrimų nakvynių informacija:

Gyvenvietė Žibininkai

Nakvynės vieta HBH 

Adresas Liepų 23, Žibininkai

Laikotarpis, kada galima rezervuoti nakvy-
nės vietą

Visus metus

Išankstinės rezervacijos sąlygos -

Kontaktinis telefonas 8 655 37 777 
- išankstinė registracija, 
būtina nurodyti, kad 
esate Šv. Jokūbo kelio 
piligrimai;

- registracija iki 21 val. 
arba suderinus su admi-
nistratore

Nakvynės vietų skaičius (iš viso) 29

Lovų skaičius kambaryje 1-3

Lovos, patalynė Yra

Ar yra Wi-Fi Yra

Nakvynės kaina (Eur/asm.) Nuo 35 Eur (gali kisti)

Virtuvė savarankiškam maisto gaminimui Galimybė užsisakyti 
maistą HBH restorane

Vakarienė, jos kaina (Eur/asm.) Nuo 5-10 Eur (renkantis iš 
meniu)

Pusryčiai, jų kaina (Eur/asm.) Nuo 5-10 Eur (nuo 11 val., 
renkantis iš meniu)

Dušai, WC Yra

Skalbimo mašina -

Parduotuvė netoliese -

Piligrimo paso antspaudavimas Yra

Vieta palapinei -

Pastabos, papildoma informacija Piligrimams taikomos 
nuolaidos restorano 
patiekalams ir apgyven-
dinimui



kretingos rajono turizmo  
informacijos centras
Vilniaus g. 2B, Kretinga
Tel. 8 445 73 102, 8 670 93 890
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www.aplankykkretinga.lt
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